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Czytanie to wielka przyjemność, ale i nauka wpływająca na rozwój 
dziecka. Dlatego warto czytać swoim Pociechom już od urodzenia. Dziecko 
nie do końca rozumie znaczenie wszystkich słów, ale słyszy Twój głos i in-
tonację, czuje rytm wypowiadanego tekstu i płynące z niego emocje. Dzięki 
temu rozwija się intelektualnie i społecznie. Przeczytaj (str 3), jakie korzyści 
przynosi wspólna lektura na różnych etapach rozwoju Twojego Malucha.

Czytaj dziecku

Msza św. sprawowana pod 
przewodnictwem ks. bpa Tadeusza 
Pikusa w kościele pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Łubinie Kościelnym, poświęcenie 
płaskorzeźby Jana Pawła II w holu 
szkoły, uroczysta akademia wraz 
z przemówieniami, to główne ak-
centy uroczystości 100-lecia Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Łubinie Kościelnym. Uroczystość 
100-lecia Szkoły Podstawowej 
w Łubinie Kościelnym doskonale 
wpisuje się w obchodzoną 100. 
rocznicę odzyskania Niepodległości.

 Wraz z ks. bp Tadeuszem 
Pikusem mszę św. koncelebrowali 
proboszczowie pracujący w różnym 
okresie w parafii wraz z emeryto-
wanym ks. komandorem Witoldem 
Kosińskim, pochodzącym z tej pa-
rafii. 

W wygłoszonej homilii Ordy-
nariusz mówił o wolności zewnętrz-
nej. – Zdarzyć się może i tak, że 
osoby w wolnym kraju są niewolni-

5 października 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym obchodziła 
100. Lecie swojego istnienia

Z nadzieją i nauczaniem św. Jana Pawła II  
idziemy w przyszłość

kami nałogów, bogactwa, kariery – 
podkreślił Ekscelencja. Choć żyjemy 
w niepodległej Ojczyźnie, to należy 

zabiegać i dokładać wielu starań, 
aby zachować wolność wewnętrz-
ną. - Jubileusz szkoły jest okazją 
do wielu podsumowań, refleksji. 
Szkoła jest miejscem nie tylko 

edukacji, ale także organem wspo-
magającym proces wychowawczy 
i rozwojowy dziecka. Przypominał 

o tym niejednokrotnie patron szkoły 
św. Jan Paweł II zatroskany o roz-
wój intelektualny i duchowy dzieci 
i młodzieży – wyjaśniał ks. Biskup.
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Leżąca w południowo wschod-
niej części województwa podla-
skiego Puszcza Białowieska od lat 
znana jest jako najstarszy las w Eu-
ropie, las naturalny, las pierwotny. 
Rzadko wspomina się, że jest to 
las zabytkowy, chroniący w swoim 
wnętrzu ślady działalności ludzkiej, 
sięgające wielu tysięcy lat. W tej 
perspektywie drzewa bartne, które 
jeszcze możemy tu spotkać, pocho-
dzące z XVIII wieku – są całkiem 
„świeżymi” śladami.

Bartnictwo było archaiczną 
gospodarką pszczelarską wykorzy-

Bartnictwo w Puszczy Białowieskiej – nowe otwarcie?
stującą z rzadka naturalne, a naj-
częściej specjalnie „dziane barcie”, 
czyli wycinane w drzewach sztuczne 
dziuple, w których po odpowiednim 
przysposobieniu i zabezpieczeniu 
hodowano i użytkowano pszczoły 
w celu uzyskania miodu i wosku. 

W źródłach historycznych 
najstarsze informacje o bartnictwie 
w Puszczy Białowieskiej pochodzą 
już z XVI w. W dokumentach tych 
jest mowa o „wchodach” bartnych. 
W tamtym czasie wchodem na-
zywano zgodę właściciela (w tym 
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Gdy na początku grudnia pogoda stała, zima będzie długo biała.
Gdy w Barbarę (4 XII) pada - zima ostra się zapowiada.
Barbara po wodzie święta po lodzie.
Święty Ambroży (7 XII) zimy przysporzy.
Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły.
Mroźny grudzień, wiele śniegu - żyzny roczek będzie w biegu.
Suchy grudzień stoi za to, że sucha będzie wiosna i suche lato.
Co zima przychłodzi, lato wynagrodzi.
Gdy na Gody leży śnieg srogi, to na Wielkanoc zielone odłogi.
Dzień Sylwestrowy (31 XII) pokaże dzień lipcowy.

Wybór i fot. Jan Ciełuszecki

Przysłowia ludowe na grudzień

 W niedzielę 9 grudnia 
w Hajnówce przysięgę wojsko-
wą złożą mieszkańcy wojewódz-
twa podlaskiego pochodzący 
m.in. z powiatów hajnowskie-
go, bielskiego, siemiatyckiego  
i wysokomazowieckiego. Uroczy-

Zapraszamy na przysięgę wojskową  
w Hajnówce
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stość rozpocznie się o godz. 10:00. 
Jednak swoich najbliższych będzie 
można zobaczyć już około godz. 
9:30, kiedy pododdziały wkroczą na 
plac przy Urzędzie Miasta Hajnówka 
(ul. A. Zina 1). 

W 1498 r. Aleksander Chod-
kiewicz ufundował gród o nazwie 
„Gorodok” – Gródek. Z tej okazji 
29 września w GCK świętowaliśmy 
520 urodziny naszego miasteczka. 
Podczas uroczystości to oczywiście 
historia była tematem przewodnim, 
ale chyba najbardziej wzruszają-
cym jej punktem było ogłoszenie 
wyników I-ej edycji Nagrody Wójta 
Gminy Gródek ,,Biały Gryf”.

Na scenie głos zabrali: Wice-

520-lecie Gródka
marszałek Województwa Podlaskie-
go Maciej Żywno, który wręczając 
w imieniu Zarządu Województwa 
pamiątkowy grawerton, podkre-
ślił, że: „gmina Gródek jest super, 
520-lecie jest dobrą okazją, żeby 
o tym przypomnieć. Mieszkacie 
w piękniej miejscowości otoczonej 
piękną puszczą.”, Starosta Powiatu 
Białostockiego Antoni Pełkowski, 
Henryk Suchecki – Radny Powiatu 
Białostockiego, przedstawiciel posła 

Krzysztofa Jurgiela. Spośród gości 
zaproszonych na uroczystość przy-
byli również: profesor Leon Tarase-
wicz, Dyrektor Muzeum Podlaskiego 
Andrzej Lechowski, Dyrektor Banku 
PKO BP Jerzy Półjanowicz, Dyrektor 
GOK w Michałowie Marcin Siekier-
ko, Radna Powiatu i Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Gródku Anna Gry-
cuk, Radni wraz z Przewodniczącym 
Wieczysławem Gościkiem. 
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Śpieszmy się kochać ludzi,
Tak szybko odchodzą
          Ks. Jan Twardowski

Ze smutkiem żegnamy

Archimandrytę o. Gabriela
Odszedł od nas założyciel i opiekun  

skitu św. Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach,  
kapłan, który ujmował siłą charakteru, dobrocią  

i otwartym sercem. Credo posługi kapłańskiej o. Gabriela  
wypełniła bezinteresowna pomoc innym.  

O. Gabriel pozostawił po sobie wiele trwałych śladów,  
które na zawsze wpisały się w historię Powiatu Hajnowskiego.

Łączymy się w bólu, smutku i w modlitwie, 
przekazując szczere współczucia 

w imieniu własnym i pracowników.

Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepko

Wójt Gminy Hajnówka
Lucyna Smoktunowicz

Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Sirak

5 października 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym obchodziła 
100. Lecie swojego istnienia

Z nadzieją i nauczaniem św. Jana Pawła II  
idziemy w przyszłość

Po mszy św. pod przewodnic-
twem pocztów sztandarowych na-
stąpił przemarsz gości, nauczycieli 

i uczniów do szkoły, gdzie uroczystą 
akademię poprzedziło odsłonięcie 
i poświęcenie płaskorzeźby św. 
Jana Pawła II.

Zebranych gości powitała 
wraz z reprezentacją młodzieży 
Halina Zinkiewicz. O zabranie głosu 
poprosiła Raisę Rajecką, wójta gmi-
ny Bielsk Podlaski, która w ciepłych 
słowach oceniła współpracę urzędu 
ze szkołą.

Do podróży w przeszłość za-
prosili uczniowie, także ci najmłodsi 
w inscenizacji słowno-muzycznej. 
Młodzi artyści przedstawili też ob-
raz współczesny szkoły. Oprawę 
muzyczną zarówno w kościele jak 
i w szkole uświetniał chór parafial-
ny pod kierunkiem Andrzeja Porow-
skiego.

 Słowa uznania należą się 
nauczycielom, którzy przygotowali 
akademię: Sylwii Krasuckiej, Ewe-
linie Kuczyńskiej, Ewie Zawadzkiej.

 O historii powstania szkoły, 
jako miejscu nabywania wiedzy 
oraz kształtowania postaw patrio-
tycznych mówił dyrektor Jerzy Zim-
noch. List ks. bpa seniora Antoniego 
Dydycza skierowany do uczestni-

ków jubileuszu odczytał Andrzej 
Porowski, szkolny katecheta. ,,Wy-
magajcie od siebie, choćby inni od 

was nie wymagali” – to słowa Jana 
Pawła II umieszczone na pamiąt-
kowej tablicy, którą poświęcił ks. bp 
Tadeusz Pikus. 

 Urodziny szkoły nie mogły 

się odbyć bez przedstawicieli du-
chowieństwa wyznania katolickie-
go i prawosławnego, władzy parla-
mentarnej i samorządowej na czele 
z wójt gminy Bielsk Podlaski Raisą 
Rajecką, kuratorium, firm i przed-

siębiorstw, uczniów, absolwentów 
oraz grona pedagogicznego.

 Wśród zabierających głos 
poseł Dariusz Piontkowski mówił 
o kierowniczej pracy swego ojca 
w tej szkole. Uroczystość była oka-
zją do ukoronowania dotychczaso-
wej pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej realizowanej na przestrzeni 
100 lat pomimo przeróżnych na-
potykanych trudności. Jubileusz 
był też pokłonem oddanym w stro-
nę wszystkich zaangażowanych 
w krzewienie postaw patriotycznych 
i zaszczepianie ducha chrześcijań-
skich wartości wśród dzieci i mło-
dzieży. Z nadzieją i nauczaniem św. 
Jana Pawła II idziemy w przyszłość. 
Drogowskazem ku przyszłości są 
słowa Jana Pawła II: ,,Naród, który 
nie zna swojej przeszłości, umiera 
i nie buduje przyszłości”.

 Gospodarze uroczystości - 
dyrektor i wójt - podziękowali za 
przybycie. Goście, sponsorzy otrzy-
mali pamiątkowe gadżety.

Na zakończenie obchodów na 
wszystkich czekał pyszny tort przy-
gotowany specjalnie na tę okazję 
oraz poczęstunek.

Foto, tekst Tadeusz Szereszewski
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Bartnictwo w Puszczy Białowieskiej – 
nowe otwarcie?

przypadku króla) na określonym 
użytkowaniu (np. poprzez zakłada-
nie barci) jego własności (czyli frag-
mentu Puszczy). Według „Opisania 
Puszcz …” z 1796 r., w 13 strażach 
Puszczy Białowieskiej było ogółem 
632 barci z pszczołami i 6601 pu-
stych.

Służba leśna miała obowią-
zek pilnowania, aby „puszczy żadna 
szkoda tak w zwierzu jak i w drzewie 
bartnem i inszem drzewie wszela-
kiem nie działa”. Regulowała to już 
ustawa królewska z 1567 r. Wydana 
ponad dwieście lat później „Ordyna-
cja służby podleśniczowskiej” (1795 
r.), nakazywała „w czasie jesien-
nym sporządzić regestr zżętych łąk 
i pszczół bartnych i do leśniczego 
z podpisem swoim odesłać”. Pod ko-
niec XVIII w. o bartnictwie w Puszczy 
krytycznie wypowiadała się admi-
nistracja ekonomii królewskich, bo 
bartnicy nadmiernie wyrabiając 
drzewa na barcie „psowali je, bo 
drzewo tak wyrobione na nic ani na 
żaden prowent się więcej nie zda, 
a bartnik od wielu lat już z zwycza-
ju wyszedł, aby od takiego drzewa 
dzianego płacił.” Bartników obwinia-
no też o wzniecanie pożarów nęka-
jących Puszczę. „Pożary w Puszczy 
biorą się z nieostrożności bartników, 
kiedy idąc za barciami od uroczyska 
do uroczyska przy głowniach pała-
jących zaprószą choć i nie chcąc ale 
zawsze przez nieostrożność ogień, 
zwłaszcza podczas suszy”.

Definitywny koniec bartnictwa 
nastąpił w roku 1888, po przejęciu 
Puszczy Białowieskiej przez dyna-
stię Romanowych. Z rozkazu cara 
Aleksandra III całą Puszczę przysto-
sowano do polowań, a w Białowieży 
wybudowano rezydencję myśliwską. 
Tradycyjne użytkowanie Puszczy, 
w tym bartnictwo, zostało prawnie 
zakazane. Obowiązek doglądania 
pszczół przeszedł na administrację 
leśną, a ta, z braku chęci czy też 
umiejętności, przyczyniła się do za-
niku pszczół w wielu barciach. 

Co dziś pozostało po bartnic-
twie? W 1948 r. Jan Jerzy Karpiń-
ski opublikował monografię „Ślady 
dawnego bartnictwa puszczańskie-
go na terenie Białowieskiego Parku 
Narodowego”. Zawarł w niej szcze-
gółową informację o 68 drzewach 
bartnych, bogato udokumentowa-
nych fotografiami. Współcześnie 

przeprowadzona penetracja wyka-
zuje w Białowieskim Parku Narodo-
wym 130 zachowanych drzew bart-
nych lub ich szczątków. Z pozostałej, 
polskiej części Puszczy brak jest 
danych, ale spodziewać się można 
jeszcze pojedynczych drzew bart-
nych. Podobnie jest w białoruskiej 
części Puszczy. Zachowanie w Pusz-
czy Białowieskiej, a w szczególności 
w Białowieskim Parku Narodowym 
tak dużej ilości drzew bartnych, 
jest fenomenem na skalę nie tylko 

Polski, ale i Europy. Ale trzeba też 
pamiętać, że tysiące kilometrów 
stąd, na wschodnim skraju Europy, 
w Baszkirstanie, bartnictwo kulty-
wowane jest do dnia dzisiejszego. 
Obecnie bartnictwem w Polsce fa-
scynuje się wiele osób. Można do-
liczyć się ponad setki barci i kłód 
zawieszanych na drzewach. Nowe 
barcie powstały również w Pusz-
czy Białowieskiej, o czym pisaliśmy 
w Wieściach w 2012 roku. W Pusz-
czy Augustowskiej, która w dawnych 
czasach też była bartną krainą, po-
wstało Bractwo Bartne, które w ak-
tywny sposób propaguje tę formę 
hodowli pszczół, jak i tradycję z nią 
związaną. Swoje działania prowa-
dzi w regionie, w Polsce i w Europie. 
Z tego kręgu wywodzi się inicjaty-
wa wpisania bartnictwa na Krajową 
Listę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, co nastąpiło w 2016 
r. Obecnie trwają prace nad wspól-
nym, Polski i Białorusi, wpisem na 
Listę reprezentatywną niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego 
stworzonej na mocy Konwencji 
UNESCO w sprawie ochrony nie-
materialnego dziedzictwa kulturo-
wego. Przed Podlasiem staje nowe 
wyzwanie w zachowaniu tej tradycji.                 

Andrzej Keczyński
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Co... gdzie ... kiedy ...
6 grudnia, godz. 18.00 – Hajnowski Dom Kultury - 13. edycja 

Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkome-
trażowych ŻUBROFFKA , Azerbejdżan: kraina kon-
trastów

7 grudnia, godz. 17.00 - Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej 
w Hajnówce  - spotkanie z cyklu „Cyrylicą pisane” 
z Hanną Kondraciuk, autorką książki „Po Prypeci 
po Nobel”.

7 grudnia, godz. 18.00 – Dobrowoda, gm. Kleszczele – festiwal 
Żubroffka

7 grudnia, godz. 17.00 - Galeria HDK - XXV Przegląd Sztuki 
Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej - Hajnówka 
2018. Otwarcie wystawy 

10 grudnia, godz. 9.00 – 17.00 – Czeremcha plac przy UG. - 
bezpłatne badania mammograficzne
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Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom 
gmin Narewka i Narew, którzy 21 października zdecydowali się wziąć 
udział w wyborach samorządowych. Każdy ważnie oddany głos to sym-
bol naszej dojrzałości obywatelskiej, przejaw dbałości troskę i dobro 
naszej małej ojczyzny, jaką jest samorząd. 

Szczególne wyrazy podziękowania składam tym wyborcom, którzy 
zdecydowali się postawić znak „X” przy moim nazwisku – za ten dowód 
zaufania, sympatii i życzliwości jestem Państwu bardzo wdzięczny. To 
zaszczyt reprezentować w strukturach Rady Powiatu tak znamienite 
gminy, a jako Starosta Hajnowski zobowiązuję się dbać o dobro  i o roz-
wój całego regionu.  

Dziękuję za każdy głos oddany na mnie, jak również na Radnych 
z Komitetu Porozumienie dla Puszczy Białowieskiej. Dowody zaufania 
i sympatii, jakich doświadczam w codziennej pracy samorządowca to 
największa motywacja jak też zobowiązanie – postaram się nie zawieść 
Państwa zaufania, sumiennie wykonywać swoje obowiązki i godnie re-
prezentować naszą małą ojczyznę. 

PODZIĘKOWANIA

Drzwi mojego gabinetu są otwarte dla każdego mieszkańca Powiatu Hajnowskiego. 
Z wyrazami głębokiego szacunku,

Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko 

Mali chłopcy mówią, że zosta-
ną strażakiem lub poszukiwaczem 
skarbów. Dziewczynki często chcą 
być lekarką lub tancerką. Skąd bio-
rą inspirację? Jak rozwijają swoje 
zainteresowania? Dlaczego wspól-
ne czytanie jest ważne dla rozwo-
ju dziecka i co tak naprawdę daje 
dziecku literatura? W ramach kam-
panii „Mała książka – wielki czło-
wiek” przypominamy trzy niepod-
ważalne korzyści płynące z dziecię-
cej miłości do książek.

1. Rozwija wyobraźnię 
i wzbudza ciekawość świata

Nawet najpiękniejszy film 
animowany lub gra komputerowa 
nie zastąpi książki w rozwoju wy-
obraźni dziecka. Dlaczego? Gdy ma-
luch patrzy na ekran, ma wszystko 
„podane na tacy”, lecz gdy słucha 
opowieści lub sam już czyta, musi 
zastanowić się, co słyszy, i „na-
malować w głowie” obrazy, które 
zawarto w tekście. Innymi słowy, 
jak wygląda Myszka Mickey wiemy 
wszyscy, ale Szklana Góra dla każ-
dego może wyglądać inaczej. Ba-
dania potwierdzają, że osoby, które 
dużo czytają, są bardziej kreatywne 
i osiągają wyższe wyniki w testach 
na inteligencję.

2. Pozwala poznawać siebie
Historie książkowych bohate-

rów pozwalają spojrzeć na siebie 
z innej perspektywy. W jaki sposób? 
Dziecko zaczyna dostrzegać podo-
bieństwa i różnice między perype-
tiami postaci z książek a własnymi 
doświadczeniami. W bezpiecznym 

Trzy dowody na to,  
że czytanie to zabawa, która uczy

otoczeniu rodziny uczy się własnych 
reakcji i radzenia sobie z emo-
cjami. Buduje swoją tożsamość. 
Nie bez powodu, będąc „w go-
ściach”, wiele osób ma zwyczaj za-
glądania na półki z książkami wła-
ścicieli. To, co czytamy, w końcu coś 
mówi o tym, jacy jesteśmy, prawda?

3. Jest źródłem inspiracji
Książka dla dzieci to nie tyl-

ko barwne postaci. Niesamowite 
krainy, fascynujące przygody oraz – 
co szczególnie ważne – piękne 
ilustracje.  Wszystko to może być 
kanwą do stworzenia rysunku, opo-
wieści lub przełożyć się na przyszłe 
marzenia młodego czytelnika. Cie-
kawe hobby bohatera opowiadania 
– czemu nie spróbować? Magiczny 
świat za górami, za lasami – może 
wykorzystać go w zabawie? Odległe 
wojaże – czy jest szansa, że wyda-
rzą się naprawdę? Nigdy nie wiesz, 
dokąd poniesie dziecko literatura, 
ale chyba warto się przekonać.

Powodów, dla których warto 
czytać, jest wiele. Dlaczego podkre-
ślamy właśnie te trzy? Bo naszym 
zdaniem ciekawe świata, wychowa-
ne w rodzinnej atmosferze dziec-
ko, które nie boi się słuchać siebie 
i podążać za inspiracją, ma szanse 
na szczęśliwe życie.

Szukasz dobrych książek dla 
dziecka? Zajrzyj do listy (http://
wielki-czlowiek.pl/czytaj-dziecku) 
przygotowanej w ramach kampa-
nii „Mała książka – wielki człowiek”.

Źródło - „portal księgarski” 

Jednodniową wizytę swoim 
kolegom z gimnazjum nr 1  w Świ-
słoczy na Białorusi złożyli ucznio-
wie z Białowieży. Gospodarze przy-
jęli gości słodkim poczęstunkiem 
i zaprosili do zwiedzenia szkolnego 
muzeum oraz wspólnej zabawy. 
Przedstawili polskim gościom  hi-
storię swojej szkoły i sylwetki jej 
wybitnych absolwentów.        (seb)

Białowieża

Z wizytą na Białorusi

8 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Gródku odbyły się Warsz-
taty Zdrowia i Urody.  Złożyły się na nie dwa bloki tematyczne:  Uroda 
z Natury i Żywienie z Natury. Uczestniczki warsztatów dowiedziały się 
m.in. jak wzmocnić odporność przed zimą, co jeść zima i jesienią, jak dbać 
o urodę, jak samemu przygotować naturalne kosmetyki.

Warsztaty prowadziła Marta Kryjan ze Stowarzyszenia Kraina Pusz-
czańskich Tradycji z Czarnej Wsi Kościelnej.                                      (cz)

Gródek
Zdrowie i uroda

Dnia 13.11.2018 odbyło się 
spotkanie seniorów z Powiatowym 
Rzecznikiem Praw Konsumenta  Ry-
szardem Baranowskim oraz  Sylwią 
Bagniuk z Wydziału Prewencji Ko-
mendy Powiatowej Policji w Bielsku 
Podlaskim. 

W pierwszej części spotkania 
Rzecznik Praw Konsumenta mówił 
o tym, na co trzeba uważać zawie-

rając umowę sprzedaży, jak chronić 
się przed oszustwami i dokąd udać 
się po pomoc w razie problemów 
związanych z pochopnie podpisaną 
umową. Podkreślał też, by nie po-
dawać nieznanym osobom swoich 
danych. 

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem 
Konsumenta i funkcjonariuszem policji

W drugiej części pani Sylwia 
Bagniuk z Wydziału Prewencji Ko-
mendy Powiatowej Policji w Bielsku 
Podlaskim przestrzegała seniorów 
przed różnego rodzaju oszustwa-
mi, zwłaszcza tymi dokonywanymi 
„na wnuczka” czy „na policjanta”. 
Uczulała starsze osoby na to, by 
były ostrożne i zawsze upewniły 
się z kim mają do czynienia, a je-

śli trzeba zgłosiły się po pomoc do 
policjantów. Prelegentka zwróciła 
też uwagę na bezpieczeństwo pie-
szych w ruchu drogowym. Uczest-
nicy otrzymali naklejki ostrzegające 
przed oszustwami oraz opaski od-
blaskowe.                               (wd)

Zakończył się pierwszy etap 
remontu świetlicy w Jagodnikach, 
w gminie Dubicze Cerkiewne. W ra-
mach prac m.in. wymieniono podłogę 
i ocieplono strop. Koszt remontu wy-
niósł 20 188,33 zł, z czego 10 000 zł 
stanowiło dofinansowanie z Programu 
odnowy wsi województwa podlaskie-
go. Pozostałą część remontu została 
sfinansowana z budżetu gminy.    (s)

Jagodniki

Remont świetlicy
26 listopada na terenie jed-

nej z posesji w Rogawce (gmina 
Siemiatycze) został wykopany 
pocisk artyleryjski. Powiadomiona 
o znalezisku policja ewakuowała 
mieszkańców pobliskich domów, 
a powojennym „prezentem” zajęli 
się saperzy. Wg. nich był to pocisk 
artyleryjski z  okresu II wojny świa-
towej.                                   (cec)

Rogawka

Wojenny prezent
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GMINA CZEREMCHA

Czeremszyna 
z Czeremchy powstała w 1993 roku. 
Twórcą, jednego z najciekawszych 
zespołów folkowych w Polsce, zna-
nym również w Europie, a nawet 
pod szczytami Nepalu, jest Barba-
ra Kuzub – Samosiuk. Czeremszy-
na w swoim repertuarze opiera się 
przede wszystkim na naszym, pod-
laskim folklorze muzycznym, auten-
tycznie wielokulturowym, w pogra-
nicznej gwarze polskiej,białoruskiej, 
ukraińskiej. Wielokulturowość Barba-
ry jest podbudowana własnym życio-
rysem. Wspomina, że była punkiem, 
wegetarianką, miłośniczką i wielolet-
nią uczestniczką festiwali w Jaroci-
nie. Bliski był jej ruch Straight Edge 
i jego ideologia, środowisko Orkiestry 
św. Mikołaja. Studiowała wychowa-
nie muzyczne w Lublinie, będąc in-
struktorem muzycznym w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Czeremsze, ba, 
ma za sobą kursy kapelmistrza or-
kiestr dętych i organistów.

Publiczna inicjacja Czerem-
szyny miała miejsce podczas „Fol-
kowych Mikołajków”, w Lublinie, 
w grudniu 1993 roku. Wystąpili 
w składzie Barbara Kuzub,Agniesz-
ka Miedźwiedź, Mirek Golonko,Anna 
Zinkow, Sławomir Mantur. Tam też 
dołączył do nich Mirosław Samosiuk 
i już pozostał na stałe – w zespole 
i w sercu.

Mirek Samosiuk to gitara, 
mandolina, cymbały białoruskie, 
drumla, ale przede wszystkim dziś to 
ogromna bałałajka basowa. Barbara 
śpiewa, ale i gra na sopiłkach, akor-
deonie, słowackiej fujarce. Magda 
Kowalska śpiewa i gra na sopiłkach. 
Marek Ławreszuk gra na skrzypcach, 
a Krzysztof Sawicki na mandolinie 
i gitarze, z kolei Magdalena Zinkow 
na bębnach i perkusji. Zestaw perku-
syjny „obsługuje” Romek Rakowski. 
Śpiewają Joanna Grabowska i Maria 
Zdrajkowska. Tak wygląda i brzmi 
aktualnie Czeremszyna.

Czeremszyna gra i śpiewa już 25 lat

Od 1996 roku, w Czeremsze, 
Samosiukowie wraz z fanami or-
ganizują festiwal folkowy „Z wiej-
skiego podwórza”. Miłośników fol-
kowej kultury dowozi z Warszawy 
specjalny pociąg. Byli tu Włosi, 
Niemcy, Francuzi,Litwini, Białoru-
sini, Ukraińcy, Węgrzy, Afrykanie, 

Hiszpanie i Arabowie. Czeremszyna 
swoją twórczość udokumentowała 
dotąd na sześciu (poszukiwanych !) 
płytach. Ostatnie, świetne występy 
Czeremszyny to gala 10 listopada 
w Janowie Podlaskim, jubileuszowe 
granie 23 listopada w Czeremsze 
i niezapomniany koncert w Operze 

i Filharmonii Podlaskiej 25 listopada 
w Białymstoku.

„Wieści Podlaskie” życzą wie-
lu nowych koncertów w Polsce i na 
świecie, nowych płyt i rzesz fanów.

(Wiesław Pietuch)
fot. Archiwum 

Spółka PKP podpisała umowę z konsorcjum firm MERX i T4B na 
budowę nowego dworca w Czeremsze.  Plany obejmują przebudowę do-
tychczasowego dworca zmniejszające jego kubaturę. Ale tak naprawdę 
będzie to zupełnie nowy budynek, bowiem ze starego pozostanie jedna 
ściana.  W nowym budynku znajdzie się poczekalnia,kasa biletowa, toalety 
z przewijakiem i informacja pasażerska. Budynek będzie przystosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  Planowane jest wykorzystanie rozwiązań 
ekologicznych w postaci paneli słonecznych, ledowego oświetlenia czy 
odzyskiwania energii. Koszt inwestycji -ok. 13 mln zł brutto - zostanie po-
kryty częściowo ze środków unijnych. Zakończenie prac, które rozpoczynają 
się w listopadzie, przewiduje się na IV kwartał 2019 roku. W tym czasie 
pasażerowie będą korzystali z tymczasowego pomieszczenia znajdującego 
się obok kładki.                                                                                 (cz)

Będzie nowy dworzec
Mijają dwa lata działalności 

Podlaskiego Muzeum Kultury Ludo-
wej, nowej, samodzielnej Instytucji 
Kultury Województwa Podlaskiego. 
Wcześniej skansen był znany jako 
Białostockie Muzeum Wsi, Oddział 
Muzeum Podlaskiego. Przez trzy-
dzieści sześć lat w skansenie udało 
się zgromadzić ponad czterdzieści 
zabytkowych, drewnianych budyn-
ków z terenu województwa podla-
skiego. Byłoby ich z pewnością jesz-
cze więcej, gdyby nie pożar, który 
miał miejsce w listopadzie 1994 
roku, po którym ostatecznie porzu-
cono koncepcję stworzoną przez 
profesora Mariana Pokropka budo-
wy muzeum na wolnym powietrzu 
odtwarzającego całe układy osad-
nicze północno-wschodniej Polski. 
Pierwotne założenia zakładały od-
tworzenie na terenie skansenu ca-
łych wsi, takich jak: szeregówka, uli-
cówka, przysiółek drobnoszlachecki 
czy zabudowa kolonijna.  Udało 
się odtworzyć jedynie przysiółek, 
a strata dziesięciu cennych obiek-
tów w wyniku pożaru i drastyczne 
ograniczenie środków finansowych 
w ramach Muzeum Podlaskiego 
spowodowały, iż przez kolejne pięt-
naście lat nie prowadzono żadnych 
prac budowlanych. 

Powstanie Podlaskiego Mu-
zeum Kultury Ludowej jako samo-
dzielnej instytucji było jedyną dro-
gą zapewniającą rozwój skansenu 
w przyszłości. Teren, który obejmuje 
skansen to ponad trzydzieścihekta-
rów między rzeką Supraśl, torami 
kolejowymi linii Białystok-Sokółka 
i drogą Białystok – Suwałki. Obecnie 
zabytkowe budynki są rozlokowane 
na połowie tego obszaru, co pozwa-
la na dalszą intensywną rozbudowę 
muzeum w najbliższej przyszłości. 

Dwuletni okres samodzielnej 
działalności to nieustanne inwesto-
wanie w zabytki ruchome i nieru-
chome. Pod koniec ubiegłego roku, 

w dwóch oddalonych od większości 
zabudowań punktach skansenu sta-
nęły dwie zabytkowe stodoły, z Re-
dut i Czarnej Białostockiej. Przy tej 
pierwszej jeszcze w tym roku moż-
na będzie oglądać chałupę z Czyż. 
Dzięki temu powstanie zupełnie 
nowy sektor poświęcony budownic-
twu tej części województwa pod-
laskiego, który zamieszkuje przede 
wszystkim ludność białoruska. 

W sercu skansenu, w pobliżu 
przysiółka szlacheckiego, stanął 
kolejny zabytek – szkoła z miej-
scowości Kalinowo-Solki. Drew-
niany budynek, dawniej tętniący 
życiem, pożegnał się z uczniami 
kilkanaście lat temu. Zapewne po-
padłby w ruinę, gdyby nie pomysł 
przeniesienia go do Podlaskiego 
Muzeum Kultury Ludowej. Tu odzy-

ska dawny blask,  pełniąc ponownie 
funkcję edukacyjne, bowiem będą 
w nim prowadzone lekcje muzealne. 
Oprócz przestrzeni wystawienniczej 
będą się w nim mieścić sale eduka-
cyjne i pomieszczenia biurowe  pra-
cowników Działu Edukacji. Budynek 
będzie gotów do użytku wczesną 
jesienią. Na uroczyste otwarcie 
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej 
zaprasza mieszkańców Kalinowa. 

Zabytków przybywa a te, które 
tworzą krajobraz skansenu od lat 
– pięknieją. Kilka zyskało niedawno 

nowe dachy, a największy i jeden 
z najstarszych budynków – dwustu-
letni dwór z Bobry Wielkiej doczekał 
się kapitalnego remontu. Ma dziś 
nową szalówkę, okiennice, instalację 
elektryczną i centralne ogrzewanie. 
Trwają prace nad wyposażeniem 
jego wnętrz i przenoszeniem do 
magazynów w piwnicach budynku 
zbiorów dawnego Działu Etnografii 
Muzeum Podlaskiego. 

Ratowanie przed zagładą tra-
dycyjnej, drewnianej architektury to 
najważniejsze zadanie muzeów na 
wolnym powietrzu. Warto jednak 
podkreślić, iż Podlaskie Muzeum 
Kultury Ludowej posiada najwięk-
sze zbiory, liczące ponad trzydzieści 
tysięcy jednostek, muzealiów etno-
graficznych w całym województwie 
podlaskim. Plany na przyszłość to 

przede wszystkim przenoszenie 
kolejnych obiektów, takich jak cho-
ciażby budynki sakralne, ale także 
zakupy muzealiów uzupełniające 
istniejące już kolekcje. Do najcen-
niejszych w zbiorach muzeum na-
leży największa w Polsce, bo licząca 
ponad pięćset sztuk kolekcja dywa-
nów dwuosnowowych. Wraz z upły-
wającym czasem muzea na wolnym 
powietrzu będą jedynymi miejscami, 
gdzie będzie można podziwiać urok 
dawnej podlaskiej wsi. 

Iwona Zawadecka

Muzeum z przyszłością

Kolejne pieniądze trafią na przebudowę dróg w powiecie siemiatyckim. 
Powiat siemiatycki otrzyma 3 mln zł na modernizacje drogi powia-

towej Kosianka Stara - Żery - Pobikry. Całkowita wartość inwestycji to 6 
milionów złotych.

Pieniądze z budżetu państwa trafią także na przebudowę dróg gmin-
nych. 600 tys zł będzie kosztowała przebudowa 725 metrowego odcinka 
drogi Pieczyski - Miodusy Dworaki (dofinansowanie ok. 300 tys zł). 

Dofinansowane zostaną także inwestycje:
- przebudowa ulic: Kosynierów, Fieldorfa i Grottgera w Siemiatyczach,
- przebudowa ul. Białej w Mielniku,
- droga Czarna Średnia - Aleksandrowo - Krynki Sobole

(cec)

16 listopada białostockie 
Starostwo wspólnie z Komendą 
Miejską PSP oraz Zespołem Szkół 
Mechanicznych w Łapach zorgani-
zowało konkurs „Bezpieczny Powiat 
Białostocki”.

W konkursie wzięło udział 51 
uczniów z 12 szkół z terenu powia-
tu. Konkurs składała się z dwóch 
części: teoretycznej oraz praktycz-
nej.  Obejmowała ona m.in. zagad-
nienia związane z użyciem podręcz-
nego sprzętu gaśniczego,bezpiecz-
nego zachowania w domu, szkole 
czy nad wodą, powiadamiania służb 
ratunkowych o określonym zdarze-

Siemiatycze

Kolejne pieniądze na drogi

Białystok

Bezpieczny powiat
niu oraz udzielaniu pierwszej po-
mocy.

Laureatami konkursu zostali:
1. Szkoła Podstawowa w Płonce 
Kość.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ła-
pach
3. Szkoła Podstawowa w Turośni 
Kość.
4. Zespół Szkół  w Michałowie
5, Zespół Szkół i Przedszkola w Ty-
kocinie.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali czujkę dymu, a pięć naj-
lepszych drużyn karty podarunko-
we.                                        (wss)



Wieści Podlaskie  5

GMINA WYSZKI

11 listopa-
da 2018 r. obchodziliśmy szcze-
gólne święto - Setną Rocznicę 
Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Gminne Obchody  odbywały 
się uroczyście w Strabli, Topczewie 
i Wyszkach. 

W Szkole Podstawowej im. 
Prezydenta Ryszarda Kaczorow-
skiego w Strabli ten wyjątkowy 
dzień uczcili uczniowie. Uroczystość  
przybliżyła dzieciom trudną drogę 
Polaków do wolności. Krótka lekcja 
historii przeplatana była pieśniami  
patriotycznymi. Po przedstawieniu 
w szkole uczniowie zaprezento-
wali się szerszemu gronu widzów  
w kościele parafialnym w  Strabli. 
W ten sposób dzieci i młodzież 
wyraziły swoją miłość do kraju 
i dumę z faktu bycia Polakiem. Aby 
tej wielkiej uroczystości nadać 
szczególną  rangę  i oprawę -  ze-

100 lat Niepodległej
spół seniorów „Młodzi Duchem” ze 
Strabli działający przy GCBK - filia 
w Strabli przygotował montaż słow-
no-muzyczny „Pokoleniowy Śpiew-
nik Niepodległościowy”. Następnie 
Mszę św. w intencji Ojczyzny odpra-
wił ks. Maciej Łukaszewicz.

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. księdza Franciszka Jakuba 
Falkowskiego w Topczewie zapre-
zentowali montaż słowno-muzycz-
ny „Ta co nie zginęła”. Mszę Św. 
w intencji Ojczyzny celebrował ks. 
Zbigniew Bolewski.

Uroczystości w Wyszkach roz-
począł Wójt Gminy Wyszki  Mariusz 
Korzeniewski, witając wszystkich 
zebranych na Gminnych Obchodach 
Rocznicy.  Następnie odśpiewano 
hymn państwowy w ramach akcji 
„Niepodległa do Hymnu”. Przedsta-
wiciele władz samorządowych i in-
stytucji złożyli kwiaty przy Pomniku 

Pamięci i Tożsamości Narodowej. 
Mszę Św. w intencji Ojczyzny cele-
brował ks. Andrzej Ulaczyk. Następ-
nie ks. Marek Jakimiuk proboszcz 
Parafii Prawosławnej w Maleszach 
odprawił nabożeństwo dziękczynne 
w intencji Ojczyzny. Po zakończe-
niu nabożeństwa wszyscy zgroma-
dzeni na Eucharystii, za pocztami 
sztandarowymi udali się na Skwer 
Niepodległości, któremu nadano 
tę nazwę w związku z 100 roczni-
cą.  Miało tam miejsce odsłonięcie 
i poświęcenie tablic historycznych. 

Wójt Gminy  zaprosił wszystkich 
do wzięcia udziału w dalszej czę-
ści uroczystości. Zebrani śpiewając 
pieśni patriotyczne i niosąc sym-
bole narodowe udali się w Marszu 
Niepodległości do Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II. Tam 

złożono kwiaty przy pomniku Św. 
Jana Pawła II. W szkole uczestni-
cy marszu zostali poczęstowani 
gorącym bigosem przygotowanym 
przez członków Stowarzyszenia: 
„Aktywna Wieś” z Niewina Borowe-
go, „Młodzi Duchem” ze Strabli oaz 
„Topczewianki” z Topczewa. Była 
też loteria, którą przygotował Za-
stępca Wójta  Tadeusz Wielanowski. 
Można było wylosować płytę Chóru 
Polskiej Pieśni Narodowej z Bielska 
Podlaskiego „Zaśpiewajmy 100 lat 
Niepodległej”. Na zakończenie uro-

czystości odbył się Koncert Pieśni 
Patriotycznych. Wystąpili uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Wyszkach, uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. księdza Francisz-
ka Jakuba Falkowskiego w Topcze-
wie, harcerze 6 Wielopoziomowej 

Drużyny Harcerskiej z Topczewa, 
zespół seniorów „Młodzi Duchem” 
ze Strabli, Klub Seniora Razem 
z Wyszek.

Nasza Gmina wzięła udział 
w akcji „Mamy Niepodległą!” orga-
nizowanej przez Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku, któ-
ra polegała na wysyłaniu życzeń 
(nieodpłatnie) z okazji 100 - lecia 
Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. W ramach akcji Wójt Gmi-
ny Wyszki  Mariusz Korzeniewski 
wysłał życzenia do szkół, urzędów 

i instytucji. Uczniowie szkół z na-
szej gminy również mieli taką moż-
liwość wysyłania życzeń do rodziny 
i znajomych.                         

(M.K.) 

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Zapraszamy na przysięgę wojskową w Hajnówce
Cd. ze str. 1

 Przysięgę uświetni Orkiestra 
Reprezentacyjna Wojska Polskiego 
znana z opraw najważniejszych 
uroczystości państwowych i woj-
skowych.

 Na wszystkich, którzy wezmą 
udział w uroczystej przysiędze, 
czekać będzie pokaz wyposażenia 
Terytorialsów, sprzętu służb mun-
durowych oraz grochówka z kuchni 
polowej.

***
Przysięga wojskowa jest 

podsumowaniem szkolenia pod-
stawowego, które rozpoczęło się  
24 listopada. W szkoleniu bierze 
udział ponad 60 mieszkańców wo-
jewództwa podlaskiego. Wśród tej 

grupy 29% stanowią kobiety. Śred-
nia wieku ochotników wynosi 26 lat. 

Wyjątkowość Terytorialnej 
Służby Wojskowej (TSW) pole-
ga na tym, że żołnierze pełnią ją  
w pobliżu miej-
sca zamieszkania. 
TSW daje też moż-
liwość łączenia 
służby z karierą 
zawodową oraz 
życiem rodzinnym. 
Dowodem tego 
jest, że większość 
żołnierzy OT to 
osoby pracują-
ce, studiujące lub 
uczące się. Istotą 
służby w Woj-

skach Obrony Terytorialnej jest 
wykorzystywanie doświadczenia  
oraz rozwijanie kompetencji ochot-
ników (np. szkolenia z medycyny 
taktycznej dla personelu służby 

zdrowia).
Od stycznia 2019 r. nowi 

żołnierze rozpoczną trzyletni cykl 
szkolenia podzielony na trzy etapy: 
szkolenie indywidualne, specjali-

styczne oraz zgry-
wające. Szkolenie 
nastawione jest na 
nabywanie umiejęt-
ności praktycznych, 
w tym takich, które są 
przydatne w codzien-
nym życiu (m.in. kur-
sy pierwszej pomocy, 
ratownictwa wodnego 
czy obsługi sprzętu). 

***
14 batalion 

lekkiej piechoty (blp) 

obejmuje swoim zasięgiem cztery 
powiaty (bielski, hajnowski, siemia-
tycki i wysokomazowiecki), które 
stanowią prawie 30% powierzchni 
województwa. Siedziba batalionu 
mieści się w Bielsku Podlaskim, 
pododdziały zlokalizowane są  
w Hajnówce, a w Wysokiem Mazo-
wieckiem funkcjonuje punkt rekru-
tacyjny. 

Poza szkoleniem żołnierze 
14blp angażują się w działalność 
na rzecz współmieszkańców. Ta-
kim przykładem są m.in. honorowe 
krwiodawstwo (najbliższa zbiórka 
22.12 w Bielsku Podlaskim, akcje 
charytatywne (np. „Gramy dla Kac-
pra”, Szlachetna Paczka). 

por. Łukasz Wilczewski
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GMINA NAREWKA

Było mnóstwo ciepłych słów, 
kwiaty, życzenia i lampka szam-
pana. 1 7 listopada br. w Narewce 
(powiat hajnowski) sześć par ode-
brało medale za długoletnie po-
życie małżeńskie. To odznaczenia 
przyznawane przez prezydenta RP. 

Medale wręczyli Mikołaj Pa-
wilcz, wójt gminy Narewka  i Zina-
ida Łuksza, kierowniczka USC w Na-
rewce. Otrzymali je: 
- Irena i Jerzy Adamowiczowie, 
- Halina i Sergiusz Bandarukowie,
- Maria i Konstanty Ciełuszeccy,

PIĘĆDZIESIĄT LAT RAZEM NA MEDAL

- Irena i Mikołaj Skiepkowie,
- Raisa i Witalis Pryczyniczowie,
- Weronika i Andrzej Owłasiukowie. 

Podczas jubileuszowej uroczy-
stości towarzyszyli im najbliżsi.

Małżonkom serdecznie gratu-
lujemy!                     Jan Ciełuszecki

-W swoich wyborczych obiet-
nicach mówiłem, że w polu mojej 
uwagi będą dzieci w wieku szkol-
nym, jak też samotni mieszkańcy 
gminy w podeszłym wieku. Chodzi 
o stworzenie lepszych warunków 
dojazdu uczniom do szkoły i ze 
szkoły oraz powszechne dożywia-
nie w szkole. Wyróżniającym się 

Nowy wójt gminy Narewka - 
Jarosław Gołubowski

Będę konsekwentnie 
realizował  

wyborcze deklaracje
uczniom w nauce będą przyznawane 
stypendia. 

Osoby starsze często wy-
magają większej pomocy i lepszej 
opieki lekarskiej, w tym lekarzy spe-
cjalistów. Warto organizować przy-
jazdy lekarzy do wsi, w których są 
świetlice w ramach swego czasu po-
pularnych “białych niedziel”. Trzeba 
stworzyć starszym ludziom więcej 
miejsc w niedrogich lokalach gastro-
nomicznych, a niektórym osobom, 
zamieszkałym daleko od sklepów 
i miejsc zbiorowego żywienia do-
wozić gorące posiłki do ich domów. 

Zamierzam postawić na wła-
ściwe tory gminną gospodarkę 
komunalną. Mamy w gminie dużo 
pięknych świetlic i trzeba, aby te 
wiejskie domy kultury tętniły życiem. 
Zmienimy też formułę letnich festy-
nów ludowych. Będę wspierać pracę 
lokalnych zespołów artystycznych 
.One - to również dobra promocja 
naszej gminy.

 Fot. Jan Ciełuszecki

20 listopada br. podczas I se-
sji Rady Gminy Narewka wybrano 
Przewodniczącego Rady i jego Za-
stępców. Przewodniczącym został 

Nowo wybrani Przewodniczący Rady 
Gminy Narewka i jego Zastępcy

radny Anatol Romańczuk, a za-
stępcami radne Barbara Birycka 
i Agnieszka Gieryng.

 Fot. Jan Ciełuszecki

520-lecie Gródka
Cd. ze str. 1

O przeszłości i dniu dzisiej-
szym Gródka mówił w swoim wy-
stąpieniu Wójt Wiesław Kulesza. 
Humorystycznie zauważył, że dzi-
siejsze urodziny „to tylko tyle i aż 
tyle, ile wójt Gródka funkcjonuje 
w samorządzie gminy Gródek, czyli 
20 lat plus 500”. Warto zapamiętać, 
że Gródek otrzymał prawa miejskie 
już w poł. XVI w., niestety tracąc je 
w 1897 r. 

Bardzo wnikliwy rys historycz-
ny przygotowała i zaprezentowała 
radna i miłośniczka lokalnej historii 
Wiera Tarasewicz. Ciekawym uzu-
pełnieniem wystąpień historycz-
nych były scenki teatralne w wyko-
naniu uczniów Szkoły Podstawowej 

w Gródku przygotowanych przez 
nauczyciela historii Aleksandra 
Karpiuka traktujące m.in.: o nada-
niu ziem Chodkiewiczom, budowie 
zamku, Bitwie w Piereciosach. Na 
scenie nie mogło zabraknąć śpie-
wających artystów – wysłuchaliśmy 
kilku piosenek w wykonaniu zespo-
łu Kazka ze Szkoły Podstawowej 
w Gródku oraz „Rozśpiewanego 
Gródka”. 

Najbardziej uroczystym mo-

mentem wydarzenia było wręcze-
nie Nagrody Wójta Gminy Gródek 
,,Biały Gryf”. Sekretarz Lilia Warak-
sa przypomniała, że idea nagrody 
powstała w „głowach i sercach 
samorządowców obecnej kaden-
cji”, a jej celem jest uhonorowanie 
i podziękowanie tym, którzy swoimi 
wybitnymi działaniami przyczyniają 
się do rozwoju gminy Gródek i do 
jej promocji. Nagroda jest przy-
znawana w trzech kategoriach: 
działalność w sferze gospodarczej, 
sferze społecznej i kulturalno-spor-
towej. W I edycji do kapituły nagro-
dy od mieszkańców gminy Gródek 
wpłynęły 4 wnioski. Jako że wśród 
mieszkańców naszej gminy są lu-
dzie, których wybitnej działalności 

nie sposób określić jedną katego-
rią, dlatego Wójt Wiesław Kulesza 
przyznał po raz pierwszy nagrodę 
specjalną w kategorii „osoba szcze-
gólnie zasłużona”. Otrzymał ją Leon 
Tarasewicz: „za promocję Ziemi 
Gródeckiej poprzez swą twórczość 
artystyczną, działania na rzecz bu-
dowania świadomości społeczności 
Gminy Gródek: aktywność samorzą-
dową po transformacji ustrojowej 
po 1990 r., aktywność w sferze spo-

łecznych działań oddolnych poprzez 
założenie Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Gródeckiej, które kultywuje 
dziedzictwo naszej Gminy, zaini-
cjowanie i współtworzenie wyda-
wanej do dziś gazety „Wiadomości 
Gródeckiej - Haradockija Nawiny” 
oraz za propagowanie naszego bo-
gactwa kulturowego i historyczne-
go na świecie”. Laureatem nagrody 
„Biały Gryf” w kategorii „działalność 
w sferze społecznej” zostało Szkol-
ne Koło Młodszego Wolontariatu 
„Pomocnicy” wraz z opiekunkami 
– Aliną Gościk i Moniką Jaroszuk. 
W uzasadnieniu usłyszeliśmy: „za 
prowadzone działania na rzecz 
uwrażliwienia młodych ludzi na 
potrzeby świata, dzieci, dorosłych, 
zwierząt oraz integrację wielopoko-
leniową”. „Białego Gryfa” za działal-
ność w sferze kulturalno-sportowej 
otrzymali Magdalena i Jan Łotyszo-
wie: „za prowadzone działania na 
rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, 
rozbudzenie pasji, zaszczepianie 
zasady fair play oraz wytrwałość 
w dążeniu do celu”. Na scenie do 
pamiątkowego zdjęcia ustawiła się 
spora grupka laureatów, spośród 
których było kilkunastu wolonta-
riuszy ze szkolnego koła. 

Podczas jubileuszu nie zabra-
kło też rozlicznych śmiechów na 
sali. A to głównie za sprawą sondy 
przeprowadzonej przez młodzież 
ze Szkoły Podstawowej w Gródku 
w ramach projektu „520-lecie Gród-
ka”. Przedszkolakom, uczniom i se-
niorkom zadano pytania związane 
z Gródkiem m.in.: Co najbardziej po-
doba się w Gródku?, Kim jest wójt?, 
Czym się zajmuje GCK w Gródku? 
A niektóre odpowiedzi rozśmiesza-
ły do łez. Efektem działań projek-
towych była również prezentacja 

zdjęć wybranych miejsc w gminie 
Gródek i pokazanie, jak się zmieniły 
na przestrzeni lat. 

Zdjęcia były też bohaterkami 
wystawy fotografii opracowanej 
przez Wierę Tarasewicz i Elżbietę 
Greś pn. „Dawniej i dziś - 520 lat 
Gródka”, którą można było obej-
rzeć w holu GCK. Licznie przybyli 
na niedzielną uroczystość roz-
poznawali na zdjęciach znane 
im osoby, oglądali gródeckie bu-

dynki, ulice, porównywali z cza-
sem dzisiejszym. Na koniec jak 
na urodziny przystało był poczę-
stunek oraz tort i świeczki, które 
zdmuchnął Wójt Wiesław Kulesza.  
Organizatorzy: Gminne Centrum 
Kultury w Gródku oraz Gmina Gró-
dek. 

Tekst i zdjęcia Dorota Sulżyk. 
Artykuł został wydrukowany w paź-
dziernikowym numerze „Wiadomości 
Gródeckie-Haradockija Nawiny”.
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SPORT

23 listopada w Osiedlowym Domu Kultury w Bielsku Podlaskim 
przeprowadzono Półfinał Grupy Południowej szkół ponadgimnazjalnych 
w drużynowych szachach mieszanych. Uczestniczyły w nim czteroosobowe 
drużyny mieszane z 5 szkół. Grano systemem kołowym, po 10 minut na 
partię. Sędziował znany bielski szachista i działacz sportowy Włodzimierz 
Hackiewicz, nagrodzony nagroda specjalna XIII Plebiscytu Wieści Podla-
skich” Sportowiec Ziemi Bielskiej 2017”.

Klasyfikacja drużynowa
1. ZSOiZ Mońki w składzie: Radosław Filewicz, Dawid Łoś, Patryk Łoś, 

Klaudia Wojtach, opiekun – Wiesław Konopka - 8 pkt
2. II LO Bielsk Podl.  w składzie: Marcin Karczewski, Piotr Łuszczyński, 

Martyna Piotrowska, Mateusz Stepaniuk, opiekun – Justyna Iganowicz-
Car  - 5 pkt

3. I LO Bielsk Podl. w składzie: Kacper Bogdanowicz, Paulina Galicka, 
Hubert Waśniewski, Marcel Żukowski, opiekun Tomasz Sysuła - 5 pkt

4. ZS nr 1 Bielsk Podl. - 2 pkt
5. ZSM Łapy – 0 pkt
Organizatorzy rozgrywek serdecznie dziękują kierownictwu Osiedlo-

wego Domu Kultury za umożliwienie zorganizowania rozgrywek  a także 
za  pyszne pączki, napoje, herbatę, kawę dla    uczestników rozgrywek. 

Włodzimierz Borowik

Szachowe półfinały
Na przełomie 20017/20018 

tak jak w latach ubiegłych szkoły 
podstawowe, gimnazjalne i po-
nadgimnazjalne rywalizowały na 
szczeblu powiatu hajnowskiego 
w ramach współzawodnictwa 
sportowego. Punkty wliczane były 
tylko z pięciu najlepszych startów. 
Suma punktów z zawodów powia-
towych i wojewódzkich kształtowa-
ły końcową klasyfikację. Osiągnięć 
na najwyższym stopniu rozgrywek 
nie było zbyt wiele. Do finałów wo-
jewódzkich dotarli tylko siatkarze 
i siatkarki z Kleszczel i Narewki, 
gdzie plasowali się na miejscach 
VII-VIII. W dalszym ciągu prym 
w tenisie stołowym przysługuje 
Czeremsze, a najlepsi szachiści to 
uczniowie z Dubicz Cerkiewnych. 
W większości przypadków przygoda 
sportowa kończy się na półfinałach. 
Zdecydowanie lepiej prezentujemy 
się w sportach indywidualnych. 
W pływaniu, IV miejsce w stylu kla-
sycznym Gabrieli Kierdelewicz (SP 3 
Hajnówka) i VI miejsce w stylu do-
wolnym Adrianny Żukowickiej (SP 1 
Hajnówka), to warte pochwały, ale 
to jeszcze zbyt mało na warunki, 
jakie posiadamy do uprawiania 
tej dyscypliny. Natomiast lekko-
atletyka to również królowa spor-
tu na naszym terenie. Najbardziej 

Współzawodnictwo sportowe szkół z powiatu hajnowskiego
wartościowe osiągnięcia w Fina-
łach Wojewódzkich: I w biegu na 
1.000m. i I w biegach przełajo-
wych – Małgorzata Karpiuk (PG 2 
Hajnówka), I w biegu na 2.000m 
– Marek Romańczuk (PG DNJB Haj-
nówka), III na 600 m. i VI w biegach 
przełajowych - Maja Noskowicz (SP 
Kleszczele), III na 600m. – Bartosz 
Sawko (PG DNJB Hajnówka), IV na 
1.000m. Kilp Karl Konstantin (PG 2 
Hajnówka), V w rzucie oszczepem – 
Rafał Kulesza (PG 2 Hajnówka) VI 
w pchnięciu kulą – Krzysztof Kicel 
(SP Narewka), VI w biegu na 100m. 

– Gabriela Niepogoda (PG Dubiny),. 
Wiodącą dyscypliną w szkołach 
średnich w dalszym ciągu jest piłka 
siatkowa. Wprawdzie żadnej z gra-
jących reprezentacji nie udało się 
zakwalifikować do ścisłego finału, 
ale w najwyższej pierwszej lidze 
uplasowali się na wysokich miej-
scach: V- ZSZ Hajnówka, VI-TL Bia-
łowieża ( V-VI miejsce w siatkówce 
plażowej) i IX-LO DNJB Hajnówka. 
Liczymy na to, że w bieżący roku 
szkolnym uda się naszym druży-
nom powalczyć o medal na szcze-
blu wojewódzkim.

Janusz Ludwiczak
Wyniki klasyfikacji za miejsca I-III.
Rocz.2005 i mł. w punktacji łącznej:

I miejsce - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W HAJNÓWCE – 436,5 pkt
II miejsce - SZKŁOŁA PODSTAWOWA W NAREWCE – 425,5 pkt.
III miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W HAJNÓWCE – 420,75
Dziewczęta     Chłopcy
I – SP 4 Hajnówka (255,5 pkt.)  I – SP 2 Hajnówka (239,5 pkt.)
II – SP Narewka (213 pkt.)   II – SP Narewka (212,5 pkt.)
III – SP 3 Hajnówka (203 pkt.)  III – SP 4 Hajnówka (165,25pkt.)

Rocz.2002 i mł. w punktacji łącznej:
I miejsce - SZKOŁA PODSTAWOWA W NAREWCE – 646,5 pkt
II miejsce - SZKŁOŁA PODSTAWOWA NR 4 W HAJNÓWCE– 274 pkt.
III miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBICZACH C. – 263 pkt.
Dziewczęta                                       Chłopcy
I – SP Narewka (304 pkt.)            I – SP Narewka (342,5 pkt.)
II – SP 4 Hajnówka (213 pkt.)     II – SP Narew (152,17 pkt.)
III – SP Dubicze C. (129 pkt.)     III – SP Dubicze C. (134,00 pkt.)
Klasyfikacja szkół we wszystkich rocznikach w załączeniu.

Dnia 4 listopada 2018 r. mała 
wspólnota parafialna w Kurasze-
wie uroczyście obchodziła pamięć 
Kazańskiej Ikony Matki Bożej. Po-
wstanie i kult Kazańskiej Ikony Mat-
ki Bożej sięga XVI wieku. W 1579 
roku, po wielkim pożarze w Kazaniu 
dziewięcioletniej dziewczynce, Ma-
tronie Onuczinej, we śnie ukazała 
się Matka Boska i wskazała miej-

Kazańska ikona Matki Bożej 

sce, gdzie znajduje się jej ikona. 
Zgodnie z tymi wskazówkami ikonę 
znaleziono na popielisku, przykrytą 
metrową warstwą popiołu i gruzu. 
Uroczystości parafialne zaszczycił 
swoją obecnością Biskup Hajnowski 
Paweł. Świąteczne uroczystości za-
kończyła uroczysta procesja wokół 
świątyni.

(ug czyże) 

Tuż przed wyborami odda-
no do użytku obwodnicę Księżyna 
i Zalesian w ciągu drogi wojewódz-
kiej 678. Dotychczasowy odci-
nek dwujezdniowej drogi od gra-
nic Białegostoku do ul. Jodłowej 
w Kleosinie   został przedłużony do 
skrzyżowania z drogą wojewódz-
ką nr 682 w m. Markowszczyzna. 

Księżyno Jest obwodnica
Koszt budowy  6,5 kilometrowego 
odcinka drogi wyniósł 116 mln 850 
tys. złotych. Budowa była finanso-
wana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia 2014 – 2020 oś 
priorytetowa II: Nowoczesna Infra-
struktura Transportowa Działanie 
2.2. Infrastruktura drogowa      (w)

Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza z Milejczyc pod kierownic-
twem Marty Aleksiejuk  18 listopa-
da  br. uczestniczyła w warszaw-
skich uroczystościach związanych 
ze 100-leciem odzyskania niepod-
ległości oraz 40 rocznicy wyboru 
Karola Wojtyły na papieża. Młode 
strażaczki z Milejczyc  przybyły do 
Warszawy na zaproszenie Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych.                 (cec)

MDP  Mielejczyce 
w Warszawie 

W ostatnie dni października 
dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 
4 w Hajnówce, miały okazję wziąć 
udział w warsztatach plastycznych 
w Muzeum Białoruskim w Hajnów-
ce. Warsztaty prowadził muzealny 
historyk sztuki - Agnieszka Ticho-
niuk. Tym razem, podczas warsz-
tatów, dzieci próbowały swych sił 
rysując węglem „z natury”, obiek-
tem były muzealne ekspozycje. Na 
swych pracach dzieci przedstawiły 
eksponaty etnograficzne zgroma-
dzone na dwóch stałych wystawach 
„Białoruska zagroda” i „Białoruski 
kalendarz”. Powstały piękne szkice, 
z których będzie można obejrzeć 
wystawę w szkole. 

Warsztaty zorganizowano 
w ramach realizacji zadania pn. 
„Przygraniczny alians etniczny” 
dzięki dotacji Urzędu Miasta Haj-
nówka.                Tomasz Tichoniuk

Drugi jesienny koncert w tym roku 
organizowany przez Muzeum i Ośrodek 
Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbył 
się 9 listopada 2018 r. Na scenie znów 
zagrały kapele grające dobrą rockową 
muzykę w języku polskim i białoruskim. 
Znów nasz koncert wsparła kampania 
„Muzyka przeciwko rasizmowi”!!!!

Jako pierwsza na scenie zagrała 
KREHA –rock alternatywa z Białego-
stoku, tym razem prezentując min. swój 
białoruski repertuar. Jak mówią o sobie: 
„Kilku kolesi lubiących grać i śpiewać”. 
Ich twórczość nawiązuje do punka 
lat 80, a tworzą od kilku miesięcy. Tu 
również brzmiał akordeon i klawisze. 
Ciekawostką jest fakt, że specjalnie 
na koncert zespół przygotował kawał-
ki w języku białoruskim. Po nich przy-
szedł czas na hc/punk z Warszawy, czyli 
KRAIN. Zespół został dobrze przyjęty 
zwłaszcza przez starszą publiczność, 
bowiem grali w Hajnówce w latach 90-
tych. A i młodzież nie omieszkała „pójść 
w pogo”. Na zakończenie energetyczny 
koncert zagrał B:N: –zespół z Białorusi 
grający rock alternatywny z elementami 
grunge’u, punk rocka czy metalu alter-
natywnego, można było usłyszeć znane 
numery kapeli jak również utwory z no-
wej płyty, która ukaże się wiosna 2019. 

Dodatkową atrakcją wieczoru 
była prezentacja archiwalnych zdjęć 
z festiwalu „Rockowisko Hajnówka” jak 
również prezentacja archiwalnych zdjęć 
pokazująca ROCK w MUZEUM począw-
szy od 2004 r. A wszystko pod szyldem 
„Muzyka bez zastrzeżeń”, która gra od 
15 lat. I właśnie z tej okazji wydane 
zostały jubileuszowe koszulki, które 
dostępne są w sprzedaży w Muzeum. 
15 lat MUZYKI BEZ ZASTRZEŻEŃ to 29 
koncertów, na których zagrało 45 ze-
społów polskich i białoruskich!!! Przez 
te wszystkie lata zagrały min. Takie 
kapele jak : ZERO 85, RIMA, DALI /BY/, 
ILO & FRIENDS, DZIECIUKI /BY/, OSTROV, 
VERITAS, BŁĘKITNY NOSOROŻEC, KUBA 
ROZPRUWACZ, LONDYN 70, THE TO-
OBES/BY/, ŚCIANA/BY/, INDIGA/BY/, TZN 
XENNA, THE BILL, RE1IKT /BY/, 5SET5, 
SAJGON czy BANG BANG. Motto MUZYKI 
BEZ ZASTRZEŻEŃ to niezmiennie kon-
certy, w których muzyka ma jednoczyć, 
niszczyć podziały, uprzedzenia, nieść 
dobry przekaz. „PRZECIW NIETOLERAN-
CJI” - PRZECIW KSENOFOBII” - „PRZECIW 
UPRZEDZENIOM” 

Zrealizowano dzięki dotacji Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, oraz Urzędu Miasta Hajnówka. 

Agnieszka Tichoniuk

Muzealne węglem 
rysowanie

KONCERT „MUZYKA BEZ ZASTRZEŻEŃ” 
vol.2 – „Музыка без засцярог”
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